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DELEN PRIVATE BANK Luxemburg: Benoeming van twee nieuwe 

onafhankelijke bestuurders 

 

Delen Private Bank Luxemburg kondigt de benoeming aan van de heren Michel Molitor en Olivier 

de Jamblinne de Meux in de Raad van Bestuur van de bank. 

"De benoeming van twee bestuurders met lokale roots, een grondige kennis van de groothertogelijke 

financiële markt en een lange ervaring op het gebied van private banking en financiële transacties zal 

Delen Private Bank Luxembourg in staat stellen haar ontwikkeling en groei op de Luxemburgse markt 

verder te zetten", aldus Philippe Havaux, CEO van Delen Private Bank Luxembourg. 

Mr. Michel Molitor, van Luxemburgse nationaliteit, is Managing Partner van MOLITOR Avocats (40 

medewerkers). Hij heeft een uitgebreide ervaring, onder meer in het adviseren van financiële 

instellingen (banken en fondsbeheerders) over naleving van de regelgeving, financiële transacties en 

geschillenbeslechting. Met meer dan 35 jaar praktijk heeft hij op dit gebied een uitstekende reputatie 

opgebouwd op de Luxemburgse en internationale markt. 

Olivier de Jamblinne de Meux heeft meer dan 30 jaar ervaring als bankier in het Groothertogdom.  

Hij heeft verschillende managementfuncties bekleed in de private-bankingsector, met name als lid 

van het Directiecomité van KBL epb S.A., Managing Director van Puilaetco Dewaay Luxembourg S.A. 

en Director van Quintet Europe Private Bank (Luxembourg) S.A. Hij heeft ruime ervaring in private 

banking, vermogensbeheer, wereldwijde markten en vermogensplanning & -structurering. 

Met deze twee nieuwe leden is de raad van bestuur voortaan samengesteld uit negen personen: de 

voorzitter, de heer Jan Suykens; de bestuurders, de heren Jacques Delen, Alexandre Delen, Michel 

Buysschaert, Piet Dejonghe en Eric Lechien; en de onafhankelijke bestuurders, de heren Paul Wolff, 

Michel Molitor en Olivier de Jamblinne de Meux. 

Delen Private Bank Luxembourg maakt deel uit van een sterke groep, bestuurd twee door 

onafhankelijke aandeelhouders: 

- De familie Delen, die de Groep Delen in België heeft opgericht. De grote betrokkenheid van de 

familie en de leden van het management, evenals hun actieve deelname aan het bestuur, 

garanderen een integere en efficiënte organisatie.  

- Ackermans & van Haaren (AvH), genoteerd op Euronext en actief in vier sleutelsectoren1, werd in 

1992 aandeelhouder en werd de moedermaatschappij van de groep.  

 

 

 
1 Marine Engineering & Contracting ; Private Banking ; Real Estate, Leisure & Senior Care ; Energy & Resources. 
In deze segmenten investeert AvH in bedrijven op basis van lange termijn partnerships. 



 

De bank is actief in twee grote domeinen: vermogensbeheer en vermogensadvies. Persoonlijk 

contact, een langetermijnvisie, streng risicobeheer en duurzaamheid zijn de pijlers van onze 

beleggingsfilosofie. De bank telt 51 medewerkers in Luxemburg en meer dan 500 in België.  

In een steeds veranderende concurrentiële omgeving ontwikkelt Delen Private Bank Luxemburg 

voortdurend haar expertise op het vlak van vermogensplanning en -diensten ten voordele van 

beleggers die hun vermogen willen diversifiëren. Het advies van de Bank wordt ook zeer 

gewaardeerd door internationale klanten die met pensioen zijn in het buitenland, vooral in Zuid-

Europese landen, en op zoek zijn naar een stabiel financieel centrum. Daarnaast blijft Delen Private 

Bank Luxemburg haar positie uitbouwen op de lokale markt, vertegenwoordigd door het 

Groothertogdom en de Grote Regio.  

 

### 

 

Voor meer informatie over Delen Private Bank Luxembourg: www.delen.bank/fr-lu/  

Perscontact: caroline.dewolf@delen.bank  

 

Over Delen Private Bank 

Delen Private Bank is een vermogensbeheerder gespecialiseerd in discretionair beheer en 

vermogensplanning. Haar missie? Het vermogen van haar klanten op een actieve en doordachte 

manier beheren en plannen, met het oog op een evenwichtige groei en een vlotte overdracht naar 

de volgende generaties. Persoonlijk contact, een langetermijnvisie en een duurzame aanpak 

kenmerken haar filosofie. De bank wordt gesteund door twee stabiele aandeelhouders: de familie 

Delen en de groep Ackermans & van Haaren. Groep Delen is actief in 5 landen en stelt 952 mensen te 

werk. Het totaal toevertrouwd vermogen bedroeg 48 miljard euro (cijfer Groep Delen) op 

31/12/2022. 
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